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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 

Νο 24/07-12-2011 
 

Αριθ.Αποθ.  274/2011 

ΘΔΜΑ:  Απεσθείας ανάθεζη ηοσ έργοσ με ηίηλο [σνηήρηζη και επιζκεσή 
δημοηικού καηαζηήμαηος ΣΚ Μονεμβαζίας]. 
 
       Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  07-12-2011  εκέξα Τεηάξηε  θαη ψξα 10:30 π.κ. ζην 

Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,  χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση.  27225/02-12-2011 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

             ΠΑΡΟΝΣΔ              ΑΠΟΝΣΔ 

1.Τξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξφεδξνο)         Μαξνχζεο Φαξάιακπνο                 

2.Φξηζηάθνο Σηαχξνο (Αληηπξφεδξνο)                             

3.Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο  

4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο                

5.Λχξαο Φαξάιακπνο 

6. Φαξακήο Αληψλεο     

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε Νηθφιαν. 
 
     Ο  Πξφεδξνο ηεο ΟΔ εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
αλέθεξε ηα εμήο:  
        Καηά ηελ ζχληαμε ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011   εγγξάθεθε 
πίζησζε 12.000,00€ ζηνλ  ΚΑ 30-6261.001  κε ηίηιν << σνηήρηζη και επιζκεσή 
δημοηικού καηαζηήμαηος ζηην ΣΚ Μονεμβαζίας >>,θαη  εληάρζεθε ζην Τερληθφ 
Πξφγξακκα  πξνεξρφκελν απφ ΣΑΤΑ 2011. 

Με ηελ αξηζ. 305/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ δεηήζεθε ε ζχληαμε 
κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν  «σνηήρηζη και επιζκεσή δημοηικού καηαζηήμαηος 
ζηην ΣΚ Μονεμβαζίας».   

Η Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο καο 
απέζηεηιε κε ην αξηζ.πξση. 51036/21-11-2011 έγγξαθφ ηεο ηελ αξηζ. 144/2011 
Τερληθή Μειέηε ηνπ έξγνπ «σνηήρηζη και επιζκεσή δημοηικού καηαζηήμαηος 



ζηην ΣΚ Μονεμβαζίας» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο  12.000,00€  καδί κε ην Φ.Π.Α., 
ε νπνία κειέηε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 360/2011 Α.Γ.. .  

Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ καο κε ηελ αξηζ.  360/2011 : 
Ι.- Δγθξίλεη σο έρεη ηελ αξηζ. 144/2011 κειέηε ηνπ έξγνπ «σνηήρηζη και 

επιζκεσή δημοηικού καηαζηήμαηος ζηην ΣΚ Μονεμβαζίας»  πνπ ζπληάρζεθε ηελ 
18-11-2011 απφ ηελ θ. Πιαγηαλνχ Μαξία, θαη ζεσξήζεθε ηελ 21-11-2011  απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο  
& θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο απηνχ κε απεπζείαο αλάζεζε. 

 
 Σπλερίδνληαο ν θ. Πξφεδξνο αλέθεξε φηη κε ηελ παρ 9 ηοσ άρθροσ 21 ηοσ Ν. 

3731/08 νξίζηεθαλ ηα εμήο: Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξίπησζε ε΄ ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 171/1987 (ΦΔΚ 194 Α) σο πξνο ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 
ησλ Γήκσλ πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε κηθξψλ έξγσλ ή εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο έξγσλ κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ εθάζηνηε 
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ 
(Απφθαζε ΔΓ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΔΚ 137 Β), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ νκνία Γ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΔΚ 547 Β) θαηά ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο 
απηήο, ππφ ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 141 Α)«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ» εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Λεθζείζεο απνθάζεηο αλάζεζεο ησλ 
αλσηέξσ έξγσλ απφ ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ζεσξνχληαη λφκηκεο. 
 
      Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη ε  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηελ 
απεπζείαο αλάζεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζε εξγνιάβν δεκνζίσλ έξγσλ, επεηδή φκσο 
ππάξρεη πξφβιεκα κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ εξγνιάβνπ πξνηείλσ φπσο 
αλαβάιινπκε ηελ αλάζεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Ο.Δ.  
       Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, έιαβε 
ππφςε ηελ  360/2011  απφθαζε ηνπ Γ.Σ.  ,  ηελ  αξηζ. 144/2011 κειέηε πνπ 
ζπληάρζεθε απφ ηελ κεραληθφ θ. Πιαγηαλνχ Μαξία,   θαη  έρνληαο ππφςε θαη ηηο 
δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ  93  ,  103  θαη 208  ηνπ ΓΚΚ Ν. 3463/2006  β)  ηνπ Ν. 
3731/08  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Αλαβάιιεη ηελ αλάζεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζε ΔΓΔ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο 
Ο.Δ.  
          
          Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην Πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη        φπσο 
πην θάησ.  

     
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     ΣΑ ΜΔΛΖ 
   ΣΡΗΥΔΗΛΖ ΖΡΑΚΛΖ                               1)ΥΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ 
                                                                       2)ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ ΚΩΝ/ΝΟ 
                                                                       3)ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                                                                       4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
                                                                       5)ΥΑΡΑΜΖ ΑΝΣΩΝΖ 
 

Ακριβές Ανηίγραθο 

Ο Γραμμαηέας Ο.Δ.  

 

  Γελήγιαννης Νικόλαος 
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